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 2 شرح ألفية احلافظ العراقي

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 حمة هللا وبركاته.السالم عليكم ور 
 سم.

 وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ،الحمد هلل رب العالمين
 والسامعين يا ذا الجالل واإلكرام. ،ولشيخنا ،اللهم اغفر لنا
 : -تعالى رحمه هللا-قال العراقي 

 ومـــــــــن رو  بمجـــــــــر  لـــــــــم ي بـــــــــ 
 وهـــــــــــو شـــــــــــبيه أجـــــــــــر  ال ـــــــــــرآن
 لكــــــــن أبـــــــو نعيــــــــم الف ـــــــ  أخـــــــذ
ــــــا ــــــه الكســــــب أجــــــ   ر اق  شــــــاال ب
ــــــــــ  ـــــــــــي الحم  ورد ذو تســـــــــــاه   
ـــــــد وصـــــــفا ـــــــين أو ق ـــــــ  التل   أو قب
ــــــا حــــــد  مــــــن ــــــر  الســــــهو وم  بكث
ــــــــه غل ــــــــه  مــــــــا رجــــــــ  ـــــــــن ل  بي
ــــــ  ــــــن حنب ــــــدل مــــــ  اب  كــــــذا الحمي
 قــــــــــال: و يـــــــــــه ن ـــــــــــر نعــــــــــم  ذا
 وأعر ـــــــــوا  ــــــــي هــــــــذه الدهـــــــــور

ــــــــ  العســـــــــره ـــــــــى بالعاق ــــــــ  يكتف  ب
ــــمن اللفســــه  ــــاهر   ــــي ال ــــب  ب  و 

ـــــــرول مــــــن  ـــــــه ي ـــــــاأوأن  صــــــ  وا  
 لنحـــــــــــــو ذاك البيه ــــــــــــــي  ل ــــــــــــــد

 

ــــــــ   ــــــــرا ل وابــــــــن حنب   ســــــــحاي وال
 يخـــــــــرم مـــــــــن مـــــــــرو   اإلنســـــــــان

ـــــــــــذ اوغيـــــــــــره تـرخصـــــــــــ   ــــــــــ ن نب   
 أ تــــــى بــــــه الشـــــــي  أبــــــو  ســـــــحاقا

 أصــــــــ  مــــــــن كالنـــــــــوم وا دا كــــــــال
 بــــــــــــالمنكراـ كثـــــــــــــر  أو عـر ـــــــــــــا
 أصـــــــ  صـحيــــــــ   هـــــــو رد ثـــــــم  ن

ـــــــــه جمــــــــ ســـــــــ   عندهـــــــــم   حديث
 وابــــــــن المبـــــــارك رأوا  ــــــــي العمـــــــ 

 منـــــــه مـــــــا ينكـــــــر ذا اكــــــان عنــــــاد  
 عــــــــــن اجتمـــــــــا  هـــــــــذه ا مــــــــــور
 المســـــــــلم البــــــــال  غيـــــــــر الفاعــــــــ 
 يثبـــــــــ مــــــــا رو  بخـــــــــ  مــــــــ تمن
  صــــــ  شــــــيخه كمــــــا قــــــد ســــــــب ا
 آل الســـــــــــما  لتسلســــــــــ  الســــــــــند

 

 وعلى آله وصحبه أجمعين. ،محمد وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا ،الحمد هلل رب العالمين
الناظم الحافظ العراقي في الفصل الحادي عشر من الفصول التي  -تعالى رحمه هللا-أما بعد فيقول المؤلف 

 قال: -تعالى رحمه هللا-ذكرها 
ـــــــــ  ـــــــــم ي ب ـــــــــمجر  ل ـــــــــن رو  ب  وم

 

 ................................... 
 بكذا، أو كل حديث بكذا، أو كل يوم بكذا، من روى الحديث من روى الحديث بأجرة، بأن قال: ال أحدث إال

أو طويل، من أراد أن يعلمه  ،كان في زمن قصير يكون األجر على عموم العمل، سواء  أو جعالة بأن  ،بأجرة
 ،المعروف بابن راهوية ،إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ،بن راهوية " سحاي"روايته  "لم ي ب " ،فبكذا كتاب كذا

 ، واإلمام أحمد بن حنبل:العلم المشهور، واإلمام أبو حاتم الرازي  اإلمام
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 3 لشيخ عبد الكريم اخلضري معالي ا

ـــــــــ ـــــــــن رو  ب ـــــــــ موم ـــــــــم ي ب  جر  ل
 

ــــــــ   ــــــــرا ل وابــــــــن حنب   ســــــــحاي وال
 

 :"وهو شبيه أجر "ونحوهما  ،أو جعالة ،يعني المأخوذ على ذلك من أجرة "وهو"
 وهـــــــــــو شـــــــــــبيه أجـــــــــــر  ال ـــــــــــرآن

 

 ................................... 
العلم  ،أخوذ على ذلك شبيه بأجرة معلم القرآن، ونحوه في الجواز وعدمه، وال شك أن العلم عبادةوهو يعني الم

أو ال تؤثر؟ يعني  ،ولذا ال يجوز التشريك فيه، فهل األجرة تؤثر فيه ؛علم الوحيين عبادة ،الذي يبتغى به وجه هللا
ام أحمد يقول: من يصلي خلف هذا؟! في لو قال: ال أصلي بكم إال بكذا، أهل العلم يمنعون من هذا، واإلم

وهو عبادة  ،أعني مثل الصالة، لكن العلم ،ال سيما وأنها ال تعوق عن تحصيل الرزق ، العبادات المحضة
إضافة إلى أنهم شبهوا هذه  ،ولمن تحت يده، فيكون له عذر ومبرر ،محضة قد يعوق عن تحصيل الرزق له
))إن أحق ما أخذتم عليه القرآن، وجاء فيها النص الصحيح الصريح: األجرة التي يأخذها المحدث بأجرة معلم 

فماذا عن األجرة على التحديث؟ هل نقول: إذا جاز ذلك في كتاب هللا جاز في الحديث من  كتاب هللا(( اأجر  
 أو ال؟ ،باب أولى

 يقول:
 وهـــــــــــو شـــــــــــبيه أجـــــــــــر  ال ـــــــــــرآن

 

 يخـــــــــرم مـــــــــن مـــــــــرو   اإلنســـــــــان 
 

ي شبيه بأخذ األجرة على القرآن في الجواز وعدمه، وفي الجواز الحديث الصحيح يعن "يخرم من مرو   اإلنسان"
-ذكر ذلك للنبي  ،الذي سمعتم، وفي عدمه حديث عبادة في القوس الذي أهدي له من قبل من علمه، وأفتى

كتاب  ا))إن أحق ما أخذتم عليه أجر  ال يقاوم حديث:  ،فمنعه، ولكن الحديث فيه مقال -عليه الصالة والسالم
األخذ على التحديث يخرم، أي: ينقص من مروءة اإلنسان، والمقصود باإلنسان اآلخذ لذلك األجر،  "يخرم" هللا((

إذ قد شاع بين أهل الحديث رداءة ذلك، إذ قد شاع بين أهل الحديث رداءة ذلك، وأنهم يتكلمون فيمن يأخذ األجر 
شاع بين أهل الحديث رداءة ذلك، وتنزيه العرض عن  وأن هذا ال شك أنه محل لكالمهم، قد ،على التحديث

النظر إليه؛ ألن الذي يأخذ األجرة على مثل هذه األعمال ال شك أن نفسه قد تنازعه إلى ما وراء ذلك، وبعض 
من الغنم في مقابل  االناس يمتنع من األخذ على الرقية، وفيها حديث أبي سعيد الصحيح، وأنه أخذ ثالثين رأس  

القوم الذي لدغ، بعض الناس يتورع من هذا يقول: ألني إذا أخذت ما انتهيت، والنفس ال نهاية لها،  رقية رئيس
حتى أن بعض الكبار األثرياء الذين ال يؤثر عليهم أن يدفعوا له، يمتنع من األخذ منهم، يقول: إذا أخذت من 

من الفقراء، فال شك أن النفس تحتاج  الكبار أخذت من الصغار، إذا أخذت من األغنياء دعتني نفسي إلى األخذ
ذا دخلت وولجت في مثل هذه األمور لم تنته، إذا ولجت في مثل هذه األمور ما انتهت، فاإلنسان  إلى فطام، وا 

ن كان األصل في المسألة الجواز، فأبو سعيد أخذ األجرة ثالثين رأس   ،عليه أن يتورع عن مثل هذه األمور من  اوا 
ولم يأخذ  ،والخضر أقام الجدار ،))اضربوا لي منها بسهم((وقال:  ،-عليه الصالة والسالم-وأقره النبي  ،الغنم
مع أنهم استضافوا أهل القرية ومنعوهم، استضافوهم فمنعوهم، فأيهما أكمل، صنيع أبي سعيد الذي أقره  اأجر  

أو صنيع موسى لما سقى أو صنيع الخضر؟ ، ))اضربوا لي بسهم(( ،وأخذ منه ،-عليه الصالة والسالم-النبي 
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 4 شرح ألفية احلافظ العراقي

كما استدرك  ،؟ مكلف بأن يبني الجدار، وما فعلته عن أمري، لكن ما الذي يمنعه من أخذ األجرةنعمللمرأتين، 
 كامل، نعم. ؟ ال شك أن صنيعه بالنسبة لفعله-عليه السالم-عليه موسى 

 ..... الب:.
فلم  ،، مع أنهم استضافوهمايأخذ أجر   ولم ،ألن عندنا قضايا منها قصة الخضر حينما أقام الجدار نعم؛

عليه -، وموسى -عليه الصالة والسالم-وأخذ األجر، وأقره النبي  هم، وقصة أبي سعيد نعم لم يضيفوهم،يضيفو 
سقى للمرأتين بدون أجرة، اللهم إال إذا كان تزويجه بإحداهما مكافئة له، لكن الذي يظهر أن المكافئة  -السالم

 نعم؟ ..؟للتزويج في مقابل
  الب:......

 ؟نعم ،هو العشر الذيأو عشر سنين، وأتم األكمل  ،العمل عند أبيهما ثمان ،نعم
 ..... الب:.
ن أحق ما أخذتم عليه أجر   :، وقال: ما أقرأ عليه إال بكذا، اإلباحة ال إشكال فيها، والجوازوه اشترط كتاب  ا))وا 
فهو مال ، ))اضربوا لي بسهم((وقال:  ،-عليه الصالة والسالم-بي أو كالم هللا، هذا ما فيه إشكال أقره الن، هللا((

دل على ال ت  ))اضربوا لي بسهم((وقال:  ،أقره -عليه الصالة والسالم-مباح ال شبهة فيه، وكون الرسول 
ذا دل على الجواز ال يعني أنه األكمل ثم يفعله  ،عن شيء -صلى هللا عليه وسلم- فقد ينهى النبي ،الجواز، وا 

بيان الجواز، وال يعني أن فعله أكمل من عدم فعله، وال شك أن ترك مثل هذه األمور والتعامل مع الناس بشيء ل
 وأولى. لمن التسامح أكم

 وهـــــــــــو شـــــــــــبيه أجـــــــــــر  ال ـــــــــــرآن
 

 يخـــــــــرم مـــــــــن مـــــــــرو   اإلنســـــــــان 
 

م من جرة يخر جرت عادة الناس أن الذي يعلم الناس القرآن بأجرة ال يخرم من مروءته، والذي يعلم الحديث بأ
 مروءته، هكذا قال أهل العلم:

 وهـــــــــــو شـــــــــــبيه أجـــــــــــر  ال ـــــــــــرآن
 

 .................................. 
 

 لكنه:
................................. 

 

 يخـــــــــرم مـــــــــن مـــــــــرو   اإلنســـــــــان 
 

لصحيح ، عائد إلى األمرين؛ ألن أجرة القرآن فيها النص، فيها النص ايخرم من مروءة اإلنسانوليس قوله: 
فإن قلنا بالقياس أجزناه من باب أولى؛ ألنه إذا جاز في كالم هللا جاز في  ؛الصريح، وأما األجر على التحديث

عن غيره؛ ألن من أهل العلم من يأخذ األجرة على غير  فضال   -عليه الصالة والسالم-كالم غيره، كالم النبي 
 ،وعلوم القرآن ،وعلوم الحديث ،والحديث ،والتفسير ،آنيعني يمتنع من أخذ األجرة على القر  ،العلوم الشرعية

 ،ويأخذ األجرة على علوم العربية ،اشديد   ايمتنع امتناع   ،العلوم الشرعيةمن وما يخدم ذلك، يعني  ،والعقيدة ،والفقه
 ،اعةمثل الصن ،وتلك فن من فنون المعرفة ،وما أشبه ذلك، فيرى أن هذه عبادة ال يؤخذ عليها أجر ،والتواريخ
 وغيرها. ،والزراعة ،والتجارة

ـــــــيم الف ـــــــ  أخـــــــذ ـــــــو نع  لكـــــــن أب
 

 ................................... 
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 5 لشيخ عبد الكريم اخلضري معالي ا

وكذا أخذ  ،عن التحديث اأخذ عوض   ،شيخ اإلمام البخاري أخذ األجرة ،لكن الحافظ أبو نعيم الفضل بن دكين
 :خشرماليعني للحاجة، قال علي بن  "ا"ترخص  وهما من الثقات األثبات  ،كعفان بن مسلم شيخ البخاري  ،غيره

، وما فيه اوفي بيتي ثالثة عشر نفس   ،على األخذ يقول: يلومنني -يعني الفضل بن دكين- سمعت أبا نعيم
ويسألهم، أو يترك  ،أو يتكفف الناس ،فمثل هذا أيهما أفضل يأخذ أجرة في مقابل حبسه عن التكسب رغيف،

أو يتكفف  ،وينصرف إلى طلب الرزق  ،إما أن يترك التحديث بالكلية ؛يعني ثالثة خيارات ،التحديث بالكلية
ومنهم من جوز األخذ من  وهذا أخفها، ،أو يأخذ أجرة في مقابل انحباسه للطالب ،ويسألهم من أموالهم ،الناس

ن ما جاءه شيء ما سأل، ومنهم من كان يأخذ من األغنياء فقط،  ،غير طلب يعني إن جاءه شيء أخذه، وا 
 ، نعم؟وال يأخذ من الغرباء، وهذا موجود في سير أهل العلم ،من يأخذ من أهل البلد ومنهم
 ...... الب:

ن لم يأت شيء م قول قلناه،الهذا و   ا سأل.منهم من يأخذ بغير طلب، إن جاءه شيء أخذه، وا 
 ..  الب:....

 ين؟ أ
  ..... الب:.

 المشارطة؟
  الب:  يه.

عن  امنعه بالكلية، ومنهم كالحافظ أبي نعيم الفضل بن دكين أخذ عوض  أصل األخذ من أهل العلم من ي ؛ال
أي  "  ن نبذ" يعني للحاجة "ا"ترخص  وهما من شيوخ البخاري الثقات األثبات  ،التحديث، وكذلك عفان بن مسلم

 "ا"أج   ر اق   األخذ "أج "وعياله  ،الكسب لنفسه به الكسب" "شاال  أي بالتفرغ للتحديث  به" "شاال  أو أوجد  ،ألقى
عما فاته من الكسب  اعوض   ،به في معيشته اوألوالده إرفاق   ،أجز األخذ لمن حدث ممن شغل عن الكسب لنفسه

أي  "أ تى به الشي "، ويسألهم من أموالهم أو يتكفف الناس ،وينصرف إلى التكسب ،من أن يترك الحديث بدال  
عني الشيرازي، الشيرازي لما سأله ابن النقور لكون أصحاب ي "الشي  أبو  سحاقا"فقد أفتى به أي بجواز األخذ 
فكان يأخذ كفايته فقط، وال يزيد على ذلك، فالحاصل أن األخذ أخذ األجرة على  ،الحديث يمنعونه من الكسب

اللهم إال إذا  ،وتأخذ من وقته جائز، لكنه خالف األولى، وخالف المروءة ،التحديث لكونها تشغل اإلنسان
وليس فيه رغيف، فمثل  ،والذرية ،الذي بيته مملوء من النساء ،ذلك كحال أبي نعيم الفضل بن دكيناضطر إلى 

ثم يشارط الناس على  ،وألوالده ،، عنده األموال، وعنده األزواد التي تكفيه لسنتهاهذا يعذر، لكن الذي يأخذ تكثر  
شيء من  ،ر ال شك أن لديه حرصمن بعضهم، والبعض اآلخ ،هذا، وللمحدثين قصص تدل على تمام الورع

ذا أعطي شيئ   ،الحرص على الدنيا، فيشارط وعلى  ،منعه من السماع ،ه، ومنع الطالب من التحديثرد   قليال   اوا 
من الناس الدنيا ما تهمه،  ،وانصراف عنها ،وما جبلوا عليه من حب للدنيا ،كل حال الناس يتفاوتون في هذا
 ولو كان بأمس الحاجة. ،وذاك يتورع ،ثل هذا يأخذفم ،ومن الناس من دخل حبها قلبه

 المقصود أن مثل هذا يخرم المروءة ال سيما إذا كان مع عدم الحاجة.
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 يعني من قبل أهل الحديث: "ورد"ثم قال في الفصل الثاني عشر: 
 ورد ذو تســـــــــــاه   ـــــــــــي الحمـــــــــــ 

 

 ................................... 
كالتحمل في حال  ،هذا متساهل في التحمل ،أو ينام في الدرس ،كالذي ينعس يعني "كالنوم"أي تحمل الحديث 
هذا ال شك أن تحمله فيه ما فيه، وكذلك إذا كان  ؛يعني إذا كان الطالب ينعس ،أو من شيخه ،النوم، الواقع منه

 :اه رديئ  داؤ ، وبالنسبة للشيخ يكون أال شك أن تحمله رديء ؛منه في هذا الحال الب يتحملوالط ،الشيخ ينعس
 كـــــــالنوم وا دا  كـــــــال مـــــــن أصـــــــ   ...................................

 ج

أو كالذي يروي من أصل غير صحيح، وهو غير حافظ لكتابه؛  ،يعني أي: كالذي يحدث "وا دا  كال من أص "
ثم  ،و من كتابهأ ،ألن بعض الناس عنده مرويات، وهذه المرويات يدونها في كتابه، الشيخ يملي إما من حفظه

ابلة، يشترطون المقابلة ولذا يشترطون المق ؛، يكون فيه أخطاءابعد ذلك هذا ينقل، فهذا النقل قد ال يكون صحيح  
 على أصول:

 وقاااااااال يحياااااااى الناااااااووي: أصااااااال فقاااااااط  ...................................
 ج

 ،ليخرج أصله ؛ال بد من المقابلة على أصوليعني تكفي المقابلة على أصل واحد، وأما أكثر أهل العلم على أنه 
تجد أن الكتاب  ،، والكتاب الذي ال يقابل تكثر فيه األخطاء، والشواهد كثيرة في المخطوطاتاوكتابه صحيح  

ثم ينسخ ثانية من غير  ،وهو نادر األخطاء، أما الكتاب الذي نسخ من غير مقابلة ،المقابل على نسخ تجده جيد
وأهل  ،، وقل مثل هذا في المطبوعات، المطبوعات التي ال يراجعها أهل االختصاصايخرج أعجمي   ، ثممقابلة

األخطاء تبين ألدنى الناس معرفة، يعني قد يكون الخطأ في عنوان  االعلم يكون فيها أخطاء كثيرة، وأحيان  
فإذا  "!جزء القراءة خلف الصالة" ، طبع على غالف الكتاب"جزء القراءة خلف اإلمام"الكتاب، اإلمام البخاري له 

كان العنوان الكبير هذا عنوان الكتاب خطأ، فما بالك بالمضمون؟ يعني هذه نتيجة النشر من غير مراجعة، وال 
يعني من يعرف القراءة والكتابة يراجع المطبوع على ما طبع منه أدرك مثل  ،يراجعها، لو يراجعها أدنى الناس

ولذا تميزت بعض المطابع بأن فيها لجان علمية تراجع،  ؛ركها إال أهل االختصاصهذا، لكن هناك أمور ال يد
 ،وقل مثل هذا في الكتب التي تنسخ باليد، ال بد من مقابلتها على األصول، فالذي يحدث من كتاب غير مقابل

 ؛ ألنه متساهل في تحديثه.د  وفيه من األخطاء ما فيه هذا ر  
 -اأيض  –ورد المحدثون  "أو قب  التل ين"، وهو غير حافظ له من أصل صحيح يعني كالمروي ال "كال من أص "

رواية من قبل التلقين في الحديث، بأن يلقن الحديث فيحدث به، فيقال له: هذا حديثك عن فالن؟ فيقول: نعم، 
 ذلك: فيقبل التلقين، وهذا مر بنا قبل ،فيحدث به، يلقن

ـــــــد وصـــــــفا ـــــــين أو ق ـــــــ  التل   أو قب
 

 ................................... 
؛ ألن التحديث بالمنكرات ايعني ال نادر   "كثر "أو برواية الشواذ  ،يعني برواية المنكرات "بالمنكراـ"من األئمة 

وياته على وعدمه عرض مر  ،والشواذ النادر ال يخرم في حفظ الراوي؛ ألن الضابط عندهم قبل في معرفة الضبط
 روايات غيره من الثقات:

 ذا الضاااااااااااابط ان يوافااااااااااااق غالب ااااااااااااوماااااااااااا
 

 فمخطااااااااااااااااااااي افضااااااااااااااااااااابط أو نااااااااااااااااااااادر   
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 "كثر "ومثلها الشواذ  ،يعني بروايتها "أو قد وصفا بالمنكراـ" فإنه يرد ؛والمنكرات ،والمخالفات ،فإذا كثرت الشواذ
 يعني بعض الناس غلطه ،أو الغلط في روايته "بكثر  السهو"أو عرف هذا الراوي  "أو عر ا"، ايعني ال نادر  

من الخطأ والنسيان، لكن إذا كثر الخطأ والغلط في مرويات الراوي بغض النظر عن  ، ومن يعرومن يسلم ،كثير
يعني أهل الحديث ينظرون إلى الخطأ فقط، فإذا كثر ردت أحاديثه، يعني شخص يروي ألف حديث  ،صوابه

ن كانوا  ،الصواب، وأهل النظرهذا يرد حديثه، هذا عند أهل الحديث ال ينظرون إلى  ،غلط في مائتي حديث وا 
ن كان  ،يقولون: ينظر إلى الخطأ والصواب، فإن كان األكثر الصواب قبل ،ال عبرة لهم في مثل هذه المسألة وا 

"أو م الكثرة بالسبع، بسبع المرويات ولذا حد بعضه ؛األكثر الخطأ رد، ومثل هذا ال يعول فيه على أهل النظر
 ،يعني يحدث من حفظه "ما حد  من أص  صحي "والحالة أنه  ،ي روايتهأو الغلط ف عرف بكثر  السهو"

 "" هو رد   ؛ فإنه حينئٍذ يردأو من أصل غير صحيح ،فيستدل بذلك على أن حفظه ضعيف، فإن حدث من حفظه
 ، كالحمل يراد به المحمول:رد يعني مردود ،ويراد به اسم المفعول ،يعني مردود، رد مصدر

................................... 
ــــــــين لــــــــه غل ــــــــه  مــــــــا رجــــــــ   ب

 

 ..................... ثـــــــــــــــــــــــــم  ن 
 

 ســــــــ   عنــــــــدهم ..................
 

نهى أن تتخذ الروح " :الذي مر بنا ،بين له غلطه، قيل له: أنت أخطأت في هذا الحديث، في حديث مثال  
، كالمي هو الصواب، وقيل اقال: ال، أبد   للسهام، ، يعني"انهى أن تتخذ الروح غرض  " :، قيل له: الصواب"اعرض  

هذا يسقط عندهم، عند المحدثين  ؛يصر على غلطه ،ويصر على ذلك ،وعشرة ،وثالثة ،ناواثن ،له، قال له واحد
 يسقط االحتجاج به.

................................... 
ــــــــين لــــــــه غل ــــــــه  مــــــــا رجــــــــ   ب

 

 ..................... ثـــــــــــــــــــــــــم  ن 
 

 .............ســــــــ   عنــــــــدهم .....
 

ألنه  ؛حتج بشيء منه؛ ألنه يحكم عليه بالضعفال ي  ، فيعني جميع حديثه يسقط "حديثه ُجَم "أي عند المحدثين 
ذا حكم عليه بالضعف  شيخ البخاري  ،عبد هللا بن الزبير "كذا الحميدل"انتهى، ال يقبل يحكم عليه بالضعف، وا 

 "رأوا"يعني ومع عبد هللا بن المبارك المروزي  "وابن المبارك"ل يعني مع اإلمام أحمد بن حنب "م  ابن حنب "
ولم  ،فإذا نبه تنبه ،يعني بكونه يصر على الغلط، أما من يخطئ ،إسقاط حديثه بذلك، رأوا إسقاط حديثه بذلك

ولو قل خطأه، إذا بين له الخطأ وأصر مثل هذا يرد  ،فمثل هذا مقبول، ومن يصر ،يكثر الخطأ في روايته
، اورواية ، حتى تركوا الكتابة عنه، يعني صار ضعفه شديد   ،ااحتجاج   " ي العم "يثه، رأوا إسقاط حديثه بذلك حد

يكتب حديثه لالستشهاد، فيعتبر به وال يكتب عنه؛ ألن من الرواة من يكتب حديثه لالحتجاج والعمل، ومنهم من 
ما قيل له، ربما ال يعتقد صدق ما قيل له؛ ألن له ألنه ربما يعتقد صدق  "و يه ن ر" :يعني ابن الصالح "قال"

والصواب مع المردود  ،وجهة نظر؛ ألنه ما كل من يرد يكون الصواب معه، وكم من شخص رد على غيره
ثم يرجح بين األمرين ال  ،عليه، نعم، فإذا امتنع من القبول؛ ألنه يرى أن الصواب معه، فإنه حينئٍذ ال يرد حديثه

ن ،يرد مباشرة عدم رجوعه إلى قول من ينبهه على  "نعم  ذا كان"يح يرد حديثه هذا؛ ألنه خالف فيه ما بعد الترجوا 
إذا لم يقبل؛ ألن عنده  ،وبين له الخطأ ،إذا رد عليه ،ال حجة له فيه، وال مطعن عنده يبديه منه" ا"عناد  الخطأ 
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ن كان عدم انقياده ذعانه مجرد عناد، مجرد عناد، يقول: أبد   ،وجهة نظر، هذا ال يرد كما قال ابن الصالح، وا   اوا 
 ، وال شيء:الصواب معي، وال يبدي وجهة نظر

 ....................... نعــــــــــــــــم  ذا
 

 منـــــــه مـــــــا ينكـــــــر ذا اكـــــــان عنـــــــاد   
 

 وعدم الكتابة عنه على ما تقدم. ،وسقوط حديثه ،يعني القول برد حديثه
 يعني في العصور المتأخرة: " ي هذه الدهور"حدثين يعني الم "وأعر وا"ثم بعد ذلك الفصل الثالث عشر: 

 وأعر ــــــــوا  ــــــــي هــــــــذه الـــــــــدهور
 

 ................................... 
 ة:يعني في العصور المتأخرة بعد عصر الرواي

 عـــــــــن اجتمـــــــــا  هـــــــــذه ا مـــــــــور  ...................................
 

ومن ترد في  ،التي ذكرها الناظم في صفة من تقبل روايته ،يعني الشرائط التي تقدمت "عن اجتما  هذه ا مور"
 أول الفصل:

 أجماااااااااااااااع جمهاااااااااااااااور أئماااااااااااااااة األثااااااااااااااار
 

 والفقااااااااااه فااااااااااي قبااااااااااول ناقاااااااااال الخباااااااااار 
 

ثم بعد ذلك سرت هذه الشروط، هذه تشترط في الرواة الذين يعول عليهم في التصحيح والتضعيف، فسنن أبي 
ا ومروية باألسانيد من   ،-عليه الصالة والسالم-ي داود إلى النبي األحاديث فيه مروية باألسانيد من أب ،داود مثال  

ال بد من تطبيق الشروط، لماذا؟ ألن هذه  -عليه الصالة والسالم-إلى أبي داود، من أبي داود إلى النبي 
أو عدم  ،وعدمه، يعني ضعف بعضهم ،هذه معول عليها في ثبوت الخبر ،السلسلة من أبي داود إلى الصحابي

أو اختالل بعض الشروط في هذا القسم هذا من المصنف إلى الصحابي مؤثر هذا، مؤثر في صحة  ،اقانطب
هؤالء هل يتأثر الحديث  ،مثال   يقرب من خمسة عشر راوٍ  الحديث وضعفه، لكن من بعد أبي داود إلينا يعني ما

في طريق شخص معاصر  اوضاع   االمخرج في سنن أبي داود بضعف أحدهم؟ ما يتأثر، يعني لو وجدنا شخص  
 ،وفيهم المتهم ،أو أكثر من واحد ،منهم هذا الوضاع اإلى البخاري، ثم من هذا الطريق خمسة عشر شخص  

وفيهم كذا، إلى أن قال محمد بن إسماعيل البخاري: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان إلى آخره، هل يتأثر 
، إذن هل يلزم من استيفاء الشروط في أناس ال يتأثر حديث األعمال بالنيات بوجود وضاع دون البخاري؟ ال

 ولذا قال: ؛؟ الا، وضعف  الخبر بهم، يعني تطبق الشروط التي اشترطت لرواة يتأثر الخبر بهم صحة
 وأعر ــــــــوا  ــــــــي هــــــــذه الـــــــــدهور

 

 عـــــــــن اجتمـــــــــا  هـــــــــذه ا مـــــــــور 
 

ن األئمة حرصوا على ضبط الرواة لعسرها؛ أل "لعسرها"من شروط من تقبل روايته ومن ترد يعني األمور السابقة 
؛ ألن حفظهم ليس من حفظ السنة، أما من له ومن عداهم ما حرصوا عليهم ،الذين لهم أثر في الصحة والضعف

ولذا في األسانيد  "لعسرها" ا، أو كان ضعيف  كان ثقة ؛ فحفظه من حفظ السنة، سواء  أثر في التصحيح والتضعيف
 يعني ممن تأخر بعد عصور الرواية، أو شيوخ الطبري مثال   ،أو شيوخ الحاكم ،المتأخرة في شيوخ البيهقي مثال  

ال -، يعني قد ال تجد من يترجم لهم، تحتاج أن تديم النظر في كتب التواريخ اشديد   اتجد في الوقوف عليهم عسر  
لكن  ،يخ البغوي أو ش ،أو شيخ الطبري  ،أو شيخ البيهقي ،حتى تجد ترجمة لشيخ الحاكم -سيما تواريخ البلدان

ولذا لم يهتم أهل العلم بتراجمهم كما اهتموا بتراجم  ؛في الغالب ،هؤالء في الغالب ال يترتب عليهم حفظ السنة
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بل يكتفى في  "ب  يكتفى"يعني بوجودها  ،وتعذر الوفاء بها "لعسرها"الدواوين األصلية رجال الكتب التي هي 
يعني ما  "بالعاق "يرة، إذ ال يليق بطالب الحديث أن ينزل عنها بشروط يس -يعني هذا المتأخر–الرواية عنه 

البالغ؛ ألن الصبي  "البال "نعم ال يروى عن كافر  "المسلم"، ولو لم يكن له أثر يمكن أن يروى عن مجنون 
فى يعني يكت ،ايعني ولما يخرم المروءة ظاهر   "غير الفاع  للفسه" ،"غير الفاع " .، والتكليفمرفوع عنه القلم

مثل  ،والخبرة الدقيقة في بواطن األمور ،بظواهر الناس، أما العدالة الباطنة التي يحتاج فيها إلى أقوال المزكين
هذا ال يشترط، بل تنازلوا أكثر من ذلك، فأخذوا عن فساق، وأخذوا عن من بدعته مفسقة، بل بدع مغلظة؛ ألن 

 المسألة ما صار لها كبير األثر كما تقدم تقريره.
يعني بالنسبة  "ما رو  بخ  م تمن"سماع  " ي ال ب  بمن يثبـ"، ويكتفى ابأن يكون مستور   "الفسه  اهر  "ل

 وكذلك في الضبط:للعدالة تساهلوا في الشروط، 
 ............... و ــــي ال ــــب  بــــمن

 

 يثبـــــــــ مــــــــا رو  بخــــــــ  مــــــــ تمن 
 

أو سمع  ،من سمع الكتاب من الشيخ يكفي أن يثبت اسم هذا الراوي في الطباق الذي يذكر فيه أسماء ييعن
أو بعض السامعين  ، أو القارئ،الشيخ سواء   م تمن"" ثقة ""ما رو  بخ قراءة الكتاب على الشيخ، يثبت سماع 

أو قرأه بعض الطالب  ،إذا كان الكاتب ثقة؛ ألنهم جرت العادة بأنه إذا قرئ الكتاب، قرأه الشيخ على الطالب
أو  ،وفالن ،بت في الطباق، يقول: قرأ فالن كتاب كذا على فالن بحضور فالنبحضور البقية على الشيخ يث

وفالن وفالن، ويعدد من حضر، ثم الشيخ يقول: صحيح ذلك، وكتب فالن، إذا وجد هذا بخط ثقة  ،سماع فالن
ب من تروي بهذه الطريقة، وأما بالنسبة لإلجازات فإذا وجد االسم في االستدعاء كفى، االستدعاء يطل ،يكفي

 ،وأوالدهم والدي،وفالن وفالن، أو لي وأل ،فالن :، فيجيزه، أو يجيز مجموعة من الطالباالشيخ أن يجيز فالن  
كفى في العصور  ؛، إلى آخره، فإذا وجدت هذه الكتابة، وأوالد أوالدهوأوالده ،ثم يقول: أجزت فالن ،وهكذا

 المتأخرة يكفي.
  الب:......

 من هذا. اوجدت كثير   ؛كتب الحديث الموجودة المخطوطة ،الكتب يعني لو تراجع ،موجود نعم،
  الب:......
 واألثبات؟ ،يعني الفهارس
  الب:......

فهارس، الفهارس واألثبات فيها مرويات الشيوخ، أو مرويات المؤلف عن شيوخه، قرأ كتاب كذا ال كتبموجودة 
 ، نعم؟ا على فالن، وفالن قرأه إلى آخرهوقرأ كتاب كذ ،على فالن

  الب:......
 يقول: "وأنه يرول"

 .............. و ـــــي ال ـــــب  بـــــمن
 

 وأنـــــــه يـــــــرول مـــــــن أصـــــــ  وا  ـــــــا
 

 يثبـــــــــ مــــــــا رو  بخــــــــ  مــــــــ تمن 
 

  صـــــــ  شـــــــيخه كمـــــــا قـــــــد ســـــــب ا
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، والمقابلة أو من إمالء الشيخ ،وذلك بالنسخ منه ،ألصل الشيخ ابد أن يكون األصل الذي يروى منه مطابق  ال
 عليه:

 أصـــــــ  وا  ـــــــا وأنـــــــه يـــــــرول مـــــــن
 

 لنحــــــــــــــو ذاك......................
 

  صـــــــ  شـــــــيخه كمـــــــا قـــــــد ســـــــبه 
 

................................... 
 

 الشروط، وسبقه شيخه الحاكم لنحوه:فاكتفى بما سبق مع خفة هذه  "البيه ي"الحافظ 
ـــــــــــــي  ل ـــــــــــــد  لنحـــــــــــــو ذاك البيه 

 

 آل الســــــــــما  لتسلســــــــــ  الســــــــــند 
 

-وهي اتصال األمة بنبيها  ،يعني تبقى هذه الخصيصة "لتسلس  السند"عنه، اآلن والرواية  ،منه "آل السما "
المستوى الذي كانت عليه قبل ذلك في عصور بولو لم يكن من النظافة  ،بسند متصل -عليه الصالة والسالم

أخف، ، يعني تجعل الشروط إبقاء سلسلة اإلسناد ،الرواية، فإبقاء هذه الخصيصة التي خصت بها هذه األمة
 وتضعف بضعفهم. ،التي تثبت بثقة رواتها ابناء  على أن األثر ليس كاألثر في المرويات سابق  

 لعلنا نستطيع إكمال مراتب الجرح والتعديل. -إن شاء هللا- اغد  



